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در حال�ي ك�ه مع�اون مس�افري ش�ركت راه آه�ن، از ال�زام 
رعاي�ت س�قف قيم�ت ب�راي بلي�ت قطاره�اي پن�ج س�تاره 
خب�ر داده ب�ود، بلي�ت اي�ن قطاره�ا ب�راي ام�روز )۱۹ تي�ر 
۹۸( و ف�ردا)۲۰ تي�ر ۹۸( از ۳۵۰ه�زار توم�ان آغ�از مي ش�ود. 
به گزارش »مهر«، اجبار ش��ركت راه آهن به شركت هاي حمل و نقل 
ريلي مبني بر »از رده خارج سازي« واگن هاي مسافري باالي ۳۰ سال 
طي سه سال گذش��ته و اعمال برخي محدوديت ها بر سر قراردادهاي 
خارجي اين حوزه، سبب ش��ده تا بخش حمل و نقل ريلي مس��افري 
با كمبود ناوگان مواجه ش��ود؛ از س��وي ديگر، با توجه به اتمام فرآيند 
ستاره دار كردن قطارهاي مسافري و الزام اين شركت ها به درج ستاره 
روي بليت قطار، در حال حاضر قطارهاي پنج س��تاره طبق قانون، از 
رعايت سقف قيمتي معاف هستند و مي توانند در ايام پيك سفرها، با 

قيمت هاي دلخواه بليت قطارهاي خود را به فروش برسانند. 
اين اتفاقات در حالي رخ داده اس��ت كه ميرحس��ن موس��وي، معاون 
مس��افري ش��ركت راه آهن در نشس��ت خبري خود با خبرنگاران، از 
طراحي دستورالعملي مبني بر الزام شركت هاي حمل و نقل ريلي براي 
رعايت سقف قيمت بليت قطارهاي پنج ستاره خبر داده بود. به گفته 
وي، قيمت بليت قطارهاي پنج ستاره به صورت آزاد تعيين مي شود، 
ضمن اينكه بليت اين قطارها س��قف قيمتي ندارند؛ اما حداكثر قيمت 
بليت قطارهاي پنج ستاره نبايد بيشتر از سه برابر قيمت بليت قطارهاي 
چهار تخته چهار ستاره باشد. قيمت بليت س��فر يك طرفه قطار پنج 
ستاره تهران- مشهد از ۳۵۰ هزار تومان )صرفاً براي مسير رفت( شروع 
مي ش��ود و براي پكيج هايي كه بليت قطار همراه با بس��ته اقامت يك 
شبه در هتل، در آنها قرار دارد، در مورد هتل هاي چهار ستاره به ۴۷۰ 
هزار تومان و براي هتل هاي پنج س��تاره به ۵۰۵ هزار تومان مي رسد. 
همچنين قيمت بليت قطار پنج ستاره تهران - مشهد براي روز ۲۰ تير 
بليت هاي يك طرفه و بدون بسته اقامت ۴۵۰ هزار تومان و براي بليت 

همراه با هتل بين ۵۷۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به فروش مي رسد. 
گفتني اس��ت به رغم قيمت باالي بليت اين نوع قطارها، استقبال خوبي 
از سوي مسافران صورت گرفته و از ظرفيت اين قطارها بين دو تا 1۰ نفر 
در هر رام قطار باقي مانده است. همچنين بليت سيستمي هواپيما مسير 
تهران - مش��هد نيز بين ۶۲۰ تا ۷۲۰ هزار تومان از س��وي شركت هاي 
هواپيمايي به فروش مي رسد. اين در حالي است كه به گفته رئيس سازمان 
هواپيمايي كشوري، علت باال بودن قيمت بليت هواپيما در ماه هاي گذشته، 
فروش چارتري بليت به برخي آژانس هاي هواپيمايي از سوي ايرالين ها 
بود كه با وجود ممنوعيت فروش بليت چارتري از ابتداي بهمن ماه سال 
گذشته به دستور محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي و الزام شركت هاي 
هواپيمايي به فروش بليت سيستمي، همچنان برخي ايرالين ها در ايام 

پيك اقدام به فروش بليت هواپيما به نرخ دلخواه مي كنند.

»مسكن« مشمول كدام ماليات خواهد شد؟
اليحه مالي�ات ب�ر عاي�دي س�رمايه در حال�ي هن�وز در انتظار 
تأيي�د وزير اقتصاد اس�ت كه مع�اون اقتص�ادي اي�ن وزارتخانه 
از بررس�ي بخ�ش مس�كن در اي�ن اليح�ه صحب�ت ك�رده 
اس�ت. مس�ئله اي ك�ه نش�ان مي ده�د احتم�االً اليح�ه جديد 
با اليح�ه پيش�ين مالي�ات ب�ر مس�كن همپوش�اني هايي دارد. 
به گزارش »ايسنا«، بر اس��اس گزارش تارنماي وزارت اقتصاد، معاون 
اقتص��ادي وزارت امور اقتص��ادي و دارايي ب��ا بيان اينك��ه ماليات بر 
سپرده هاي بانكي از دستور كار اليحه ماليات بر عايدي سرمايه خارج 
شده است، گفت : فقط عايدي بر سرمايه و بخش هاي مختلف آن نظير 
مسكن در اين اليحه منظور شده است. هرچند اليحه ماليات بر عايدي 
سرمايه در بخش مسكن پيش از اين توسط دولت به مجلس فرستاده 
ش��ده بود و در حال حاضر نيز در حال بررسي در كميسيون اقتصادي 
مجلس است، اما اشاره اخير معاون اقتصادي وزارت اقتصاد به مسكن در 

قالب اليحه ماليات بر عايدي سرمايه ابهاماتي را ايجاد مي كند. 
اينكه بخش مسكن در دو اليحه مختلف مالياتي با عنوان »ماليات بر 
عايدي سرمايه« و »ماليات بر عايدي سرمايه بخش مسكن« مورد توجه 
قرار بگيرد مسئله اي است كه باعث به وجود آمدن پرسش هاي زيادي 
در اين باره مي شود. اينكه اين تأكيد بر ماليات بر بخش مسكن در دو 
اليحه مختلف مالياتي چه علتي دارد و چه چيزهايي قرار است درباره 
اين حوزه مطرح شود پرسشي اس��ت كه وزارت اقتصاد آن را مسكوت 
گذاشته است. اليحه ماليات بر عايدي سرمايه طرحي است كه وزارت 
اقتص��اد از مدت ها پيش مكلف ش��ده بود براي مقابله ب��ا فعاليت هاي 
سفته بازانه آن را طراحي كند. حسين ميرش��جاعيان – معاون سابق 
وزارت اقتصاد- در مردادماه س��ال گذش��ته و در اوج تالطم بازارهاي 
سرمايه اي از تش��كيل كارگروهي ويژه در وزارت اقتصاد براي اجراي 

طرح ماليات بر عايدي سرمايه خبر داده بود. 
با اين حال بعد از گذش��ت يك سال از تش��كيل اين »كارگروه ويژه« 
و درنورديده ش��دن بازارهاي سرمايه اي توس��ط دالالن و سفته بازان، 
سازمان امور مالياتي اعالم كرد كه كار تهيه اين اليحه تمام شده و آن 
را براي بررسي بيش��تر به وزارت اقتصاد فرستاده است. وزارت اقتصاد 
نيز مي گويد كه اين طرح آماده اس��ت و فقط مانده ك��ه به تأييد وزير 
اقتصاد برسد. به گزارش »ايسنا«، پيش از اين محمدرضا پورابراهيمي 
از تصويب كليات طرح ماليات بر عايدي مس��كن خبر داده و گفته بود 
در صورتي كه جزئيات اين طرح نيز تصويب شود، اين قانون بالفاصله 
ابالغ خواهد شد. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس همچنين با بيان 
اينكه يكي از پايه هاي مه��م مالياتي طرح ماليات بر عايدي س��رمايه 
است، گفت:اگر سازمان امور مالياتي طرح ماليات بر عايدي سرمايه را به 
دست ما برساند مي توانيم آن را به همراه طرح ماليات بر عايدي مسكن 

بررسي و قبل از پايان اين دوره مجلس نهايي كنيم. 
........................................................................................................................

 اطالعات صادرات نفت، اطالعات جنگي است
وزير نفت با انتقاد از انتشار برخي اطالعات مربوط به ميزان صادرات نفت 
ايران اظهار كرد: با توجه به اينكه ما در جنگ )جنگ اقتصادي با امريكا( 
هستيم، اطالعات مربوط به ميزان صادرات نفت كشور اطالعات جنگي 
محسوب مي شود و انتش�ار آن بايد با هماهنگي هاي مربوطه باشد. 
به گزارش ايس��نا، بيژن زنگنه وزير نفت پيش از ظهر چهارش��نبه در 
حاشيه جلس��ه هيئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي 
درباره انتشار برخي آمار مربوط به صادرات نفت كشور با بيان اينكه اين 
اقدام كار درستي نيست و مشخص نيست كه با چه نيتي اين اطالعات 
منتشر و مكرراً بازنشر داده مي شود، اظهار كرد: با توجه به اينكه ما در 
يك جنگ )جنگ اقتصادي با امريكا( هستيم، اطالعات درباره صادرات 
نفت اطالعات جنگي حساب مي شود و انتشار آن بايد با هماهنگي هاي 

مربوطه انجام شود و اگر نه به منافع ملي بيشتر آسيب مي زند. 
وي همچنين در پاس��خ به پرسش��ي درباره ديدار وزراي خارجه نفت 
ايران و عربستان سعودي در حاشيه اجالس اوپك گفت: در اين اجالس 
ديداري با وزير خارجه عربستان نداشتم و تنها يك احوالپرسي ميان ما 

انجام شد اما در جلسات هفت الي هشت ساعت با هم دعوا كرديم. 
وزير نفت همچنين به ارائه گزارشي درباره ميزان گازرساني انجام شده 
از س��وي دولت تدبير و اميد پرداخت و گفت: در حال حاضر روزانه در 
حدود هشت الي ۹ روستا گازرساني انجام مي شود. با توجه به اينكه در 
روستاهايي از جمله خراسان رضوي، خراسان جنوبي، كرمان، كرمانشاه 
و آذربايجان غربي عمليات گازرس��اني به طور كامل انجام نشده است، 

اهتمام بيشتري در اين چهار استان وجود دارد.

توليد بيت كوين با قيمت برق صادراتي
در اس�تخ�راج ارز رم��زه��ا ن�رخ ص�ادرات��ي ب�رق باي��د 
مبن��ا باش�د و اس�تخ�راج كنن�ده ه�ا تع�ه��د بازگ�ش�ت 
ب��دهن�د.  كش��ور  اقتص��ادي  چ�رخ�ه  ب�ه  را  آن  ارز 
به گزارش »تس��نيم«، عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي در 
حاشيه جلس��ه هيئت دولت با بيان اينكه صادر كنندگان غيرنفتي در 
برگشت ارز عملكرد بهتري دارند، افزود: هدف ما ثبات اقتصادي است و 
شاخص هاي اقتصادي نظير نرخ كاهنده تورم و بيكاري مؤيد اين نكته 
است. رئيس شوراي پول و اعتبار در مورد وام ازدواج از بانك ها خواست 

سختگيري نكرده و طبق مقررات عمل كنند. 
رئيس كل بانك مركزي در مورد رمز ارزها تصري��ح كرد: از نظر بانك 
مركزي تش��كيل و فعاليت اش��خاص براي ايجاد و اداره شبكه پولي و 
پرداخت مبتني بر فناوري زنجيره بلوك غيرمجاز است و انتشار رمز ارز 
با پشتوانه ريال، طال، فلزات گزانبها و انواع ارز در انحصار بانك مركزي 
است. همتي افزود: موضوع استخراج رمز ارزهاي جهان روا در كميسيون 
اقتصادي دولت در حال بررسي اس��ت و جهت گيري اين است كه در 
اس��تخراج اين ارز رمزها نرخ صادراتي برق بايد مبنا باشد و استخراج 

كننده ها تعهد بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادي كشور را بدهند. 
........................................................................................................................

افزايش وام ۲۰۰ هزار مسكن مهر
وام  اعتب��ار،  و  پ��ول  مص�وب�ه ش��وراي  اس��اس  ب�ر 
واح�دهاي مس�ك�ن مهر ب�ا پيش��رف�ت ب�االي ۷۰ درص�د از 
4۰ ميلي��ون ب�ه ۵۰ ميلي��ون توم�ان اف�زاي�ش م�ي ياب�د. 
به گ��زارش »تس��نيم«، مطابق مصوبه ش��وراي پول و اعتبار س��قف 
تس��هيالت مس��كن مهر براي حدود ۲۰۰ هزار واحد مس��كوني در 
حال س��اخت كه پيش��رفت فيزيكي حداقل ۷۰ درص��دي دارند، اما 
هنوز كار س��اخت و تكميل آنها به پايان نرسيده است، از ۴۰ ميليون 
تومان فعلي به حداكثر ۵۰ ميليون تومان افزايش پيدا كرده است. بر 
اساس پيشنهاد ارائه ش��ده به بانك مركزي و ش��وراي پول و اعتبار، 
سقف تسهيالت مسكن مهر براي پروژه هاي ش��هر جديد پرديس از 
۴۰ ميليون تومان به ۵۰ ميليون تومان افزايش پيدا كرده اس��ت. در 
پيشنهادي كه مطابق آن، اعضاي شوراي پول و اعتبار با افزايش سقف 
موافقت كرده اند، افزايش سقف تسهيالت مسكن مهر در ساير شهرها 

به ۴۵ ميليون تومان مطرح بوده است. 
آخرين آمارهاي در اختيار ش��بكه بانكي از كارنامه س��اخت و تحويل 
مسكن مهر حكايت از آن دارد كه از حدود ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار واحد 
مسكوني مهر كه تا كنون تسهيالت ساخت به آنها داده شده است، كار 
ساخت حدود يك ميليون و 8۰۰ هزار واحد به پايان رسيده و اين تعداد 
واحد، تحويل متقاضيان شده است. همچنين پرونده بانكي حدود ۷۰ 
تا 8۰ هزار واحد مسكوني مهر نيز مس��تقيم از طرف سازنده ها با بانك 
مسكن تعيين تكليف شده است. با اين حال كار ساخت و تكميل حدود 
۳۷۰ هزار واحد مسكوني مهر هنوز به سرانجام نرسيده است كه بخشي از 
اين واحدها، كمتر از ۳۰ درصد پيشرفت فيزيكي دارند و به داليل مختلف 
نيمه كاره مانده اند و بخشي ديگر نيز اگر چه تكميل شده اند اما به خاطر 

مسائلي از جمله نبود آب يا برق يا گاز، فعاًل قابل سكونت نيستند. 
برآوردها حاكي از آن است كه حدود ۲۰۰ هزار واحد از ۳۷۰ هزار واحد 
مسكوني مهر، پيشرفت فيزيكي باالي ۷۰ درصد دارند و جزو پروژه هاي 
فعال و رو به جلو در ساخت و ساز محسوب مي شوند، اما به دليل تورم 
مصالح ساختماني و افزايش هزينه ها، تكميل آنها با تسهيالت فعلي، 
امكان ناپذير اس��ت. از اين رو، ش��وراي پول و اعتبار با افزايش س��قف 

تسهيالت براي اين ۲۰۰ هزار واحد موافقت كرده است. 
........................................................................................................................

 آغاز دوباره طرح برخورد با پوشاك قاچاق
دبير اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك از آغاز دوباره طرح 
برخورد با پوشاك قاچاق در سطح شهر از سوي ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز خبر داد و گفت: واردات پوش�اك همچنان ممنوع است. 
س��عيد قديري در گفت وگو با »مهر« افزود: طرح مبارزه با پوشاك 
قاچاق در س��طح عرضه، از جمله طرح هايي بود كه سال گذشته از 
سوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز اجرايي شد ولي بنا به داليلي 
از جمله نگراني ها در مورد بازار ش��ب عيد و عدم تأمين به موقع از 
سوي توليدكنندگان داخلي متوقف شد، در حالي كه هيچ مشكلي 
هم در سطح عرضه پوشاك به وجود نيامد و كار به روالي پيش رفت 
كه توليدكنن��دگان داخلي بازار را تأمين كردن��د. وي تصريح كرد: 
اكنون دوباره اجراي اين پروژه از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز اجرايي شده و قرار است با پوشاك قاچاق در سطح عرضه برخورد 
شود؛ اين در حالي است كه واردات پوشاك همچنان ممنوع است و 
ثبت سفارش ها هم حداكثر شش ماه مهلت دارند تا كاالهاي آن وارد 
شود، پس حتي اگر از ثبت س��فارش هاي قبلي موردي باقي مانده 
باشد، حتماً تا كنون وارد شده اس��ت؛ بنابراين اكنون نبايد پوشاك 

وارداتي در سطح عرضه توزيع شود.

آغاز شمارش معكوس براي عملياتي شدن 
اصالحات ساختاري در بخش بودجه و بانك 
و ماليات عالوه بر اينكه س�ايه ريسك هاي 
بين المللي بر سر اقتصاد ايران را به حاشيه 
برده اس�ت، در عمل بذر اميد ب�راي بهبود 
بنيادين وضعيت اقتص�ادي را در دل مردم 
كاشته است در همين راس�تا شاهد بهبود 
وضعي�ت ب�ورس اوراق به�ادار و كاه�ش 
قيمت ه�ا در بازاره�اي ارز و س�كه و طال و 
خودرو هس�تيم كه پيش بيني مي ش�ود با 
انتقال وظيفه عملياتي شدن طرح كاداستر 
از ق�وه قضائيه به دول�ت و اخ�ذ ماليات از 
خانه هاي خالي و ماليات برعايدي مس�كن 
به زودي ش�اهد تخلي�ه حب�اب قيمتي در 
ب�ازار زمي�ن و س�اختمان ني�ز باش�يم. 
به گ��زارش »ج��وان«، گويا تاب��وي اصالحات 
س��اختاري در ح��وزه اقتص��اد اي��ران در حال 
شكسته شدن اس��ت، زيرا خبرهايي از اصالحات 
در بخش بودجه، بانك و ماليات به گوش مي رسد 
كه رايح��ه تغيي��رات را در بازارها چن��ان به راه 
انداخته است كه ش��اهد كاهش نرخ در برخي از 
بازارها همچون ارز، طال و سكه، خودرو هستيم و 
در عين حال بازار سرمايه نيز به عنوان دماسنج 
اقتصاد ايران در روزهايي كه در جنگ اقتصادي و 
تحريم قرار گرفته ايم در حال رشد است، در اين 
بين با عملياتي شدن تمام و كمال طرح كاداستر 
و رونمايي از سلطان هاي بازار زمين و ساختمان 
در اس��تان هاي مختلف اميد مي رود ماليات بر 
عايدي س��رمايه در حوزه زمين و س��اختمان و 
به ويژه خانه هاي خالي عملياتي ش��ود كه با اين 
رويداد نرخ شكني در بازار زمين و ساختمان نيز 

محتمل است. 
  كاهش نرخ دالر

قيمت خريد دالر در بانك ها كه روز سه شنبه 1۲ 
هزار و ۵۰۰ تومان بود، روزچهارشنبه 1۲ هزار و 
۳8۲ تومان خريداري شد. همچنين شعب ارزي 

بانك ها هر يورو را 1۳ هزار و 8۷۷ تومان مي خرند 
كه قيمت اين ارز نيز بيش از حدود 1۵۰ تومان 
كاهش داش��ت. هر پوند انگليس نيز ا در شعب 
ارزي بانك ها به قيمت 1۵ ه��زار و ۴۲۰ تومان 
خريداري مي شد. قيمت فروش ارز مسافرتي در 
بانك ها 1۴ هزار و ۵۷۵ تومان اعالم ش��ده كه با 
احتساب كارمزد به حدود 1۴ هزار و ۹۰۰ تومان 
مي رس��د، اما صرافي هاي مجاز بان��ك مركزي 
قيمت دالر را نس��بت به روز گذشته ۵۰ تومان 
كاهش دادن��د؛ به طوري كه قيم��ت خريد دالر 
در اين صرافي ها 1۲ هزار و ۶۵۰ تومان و قيمت 

فروش آن 1۲ هزار و ۷۵۰ تومان است. 
قيمت سكه طرح جديد 1۹ تير۹8 به ۴ ميليون و 
۵۳۰ هزار تومان رسيد و طالي 18عيار هم ۴۳۰ 

هزار تومان ارزش گذاري شد. 
قيمت سكه طرح جديد، در جريان معامالت روز 
چهارش��نبه 1۹تير۹8 به ۴ ميليون و ۵۳۰ هزار 
تومان رس��يد. همچنين قيمت هر قطعه س��كه 
طرح قدي��م ۴ ميليون و ۳۳۰ ه��زار تومان، نيم 
س��كه ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سكه 1 
ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۹8۰ 

هزار تومان است. 
شاخص كل بورس در يك قدمي ۲۵۰هزار واحد 
شاخص كل سهام ديروز به لطف تغيير جبهه هاي 
بورسي و تقويت مجدد تقاضا رشد بيش از ۰/۳ 
درصدي را ثبت كرد و ضم��ن صعود يك پله اي، 
در يك قدمي م��رز رواني ۲۵۰ ه��زار واحد قرار 
گرفت. . بازار به استقبال غيرمستقيم سودهاي 
مجامع رفته است. در واقع، تمايل شديد به خريد 
سهام هلدينگ هاي بزرگ نشان دهنده جذابيت 
بازار از محل تقسيم سود و تبلور رونق تورمي در 

سودهاي تقسيمي است. 
  قيمت خودرو شكسته مي شود

از س��وي ديگر، هر چند نرخ ها در بازار خودرو 
تعديل شده است، اما به اعتقاد رئيس اتحاديه 
نمايشگاه داران و فروش��ندگان خودرو تهران، 

با عرضه خودروه��اي ناقص موج��ود در كف 
كارخانه هاي خودروس��ازي ش��اهد شكسته 
شدن و ريزش مجدد قيمت ها در بازار خودرو 

خواهيم بود. 
س��عيد مؤتمني در گفت وگو با »ايس��نا« اظهار 
كرد: آن طور كه مسئوالن وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اعالم كرده اند حدود 1۹۰ هزار دستگاه 
خودروي ناقص در كارخانه هاي خودروس��ازي 
بوده كه اين خودروها به تدريج تكميل ش��ده و 

وارد بازار مي شود. 
  اص�الح بودجه؛مهم تري�ن س�ند مالي 

كشور 
در اي��ن بي��ن هر چن��د بازاره��اي ارز، س��كه، 
طال، خودرو مس��ير تعديل منف��ي را در پيش 
گرفته اند، اما بازار س��رمايه مسير تعديل مثبت 
را در پيش گرفته اس��ت، در عين حال ، در ميان 
رويدادهاي اقتصادي اخبار مرتبط با اصالحات 
س��اختاري در حول و حوش بودج��ه به عنوان 
مهم ترين سند مالي يكسال كشور كه پيش بيني 
دخل و خرج دستگاه ها و ش��ركت ها را در خود 
جاي داده اس��ت، از اهميت قاب��ل مالحظه اي 
برخوردار اس��ت كه بي شك كليت اقتصاد ايران 
و بالطبع روند بازاره��ا و متغيرهايي چون تورم، 
نقدينگي، بدهي هاي دولت و. . . را مي تواند تحت 

تأثير قرار دهد. 
همزمان با بدعهدي امري��كا در جريان برجام و 
سستي اروپايي ها در عمل به در حمايت از حقوق 
حقه ايران و اعم��ال تحريم و جنگ اقتصادي از 
س��وي امريكا عليه ايران، كم ك��م عالئم آرايش 
جنگي در بخش هايي از اقتصاد براي عامه مردم 
ظهور و بروز پيدا مي كند ك��ه اعمال اصالحات 
در بودجه كل كش��ور به عنوان مهم ترين سند 
مالي يكسال كشور يكي از مهم ترين عالئم اخذ 
آرايش جنگي در اقتصاد ايران است كه همعرض 
آن نيز اصالحات بانكي و مالياتي نيز گويا در حال 

اعمال شدن است. 

  اصالح س�اختاري بودجه پس از تنفيذ 
رهبر انقالب اجرايي خواهد شد

 در شرايطي كه بودجه ريزي غلط يكي از داليل 
ركود تورمي در اقتصاد ايران و گاهي هرز رفتن 
منابع و توزيع نامناسب امكانات به شمار مي رود 
و ساليان سال اس��ت كه اقتصاد دانان خواستار 
اصالح بودجه ريزي در اقتصاد ايران هس��تند به 
نظر مي رسد همزمان با تشديد تحريم ها و جنگ 
اقتصادي امريكا عليه ايران برنامه براي اصالحات 
بودجه جدي شده است كه در اين رهگذر بخش 
ماليات و بانك نيز تحت تأثير قرار خواهد گرفت. 
سازمان برنامه و بودجه كشور در اطالعيه اي اعالم 
كرد كه طرح اصالح ساختاري بودجه در مجلس 
و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه 
مطرح و در نهايت با تنفي��ذ رهبر معظم انقالب 

ابالغ و اجرايي خواهد شد. 
متن اطالعيه به اين شرح است:

1- »طرح اصالح س��اختار بودجه« ب��ه دنبال 
فرمان رهبر معظم انقالب در آذر ماه 1۳۹۷ و با 
هدف تبديل تهديد تحريم هاي ظالمانه دشمنان 
ملت ايران به يك فرص��ت تاريخي براي اقتصاد 
كشور و همچنين كاهش وابس��تگي بودجه به 
نفت توسط كارشناسان سازمان برنامه و بودجه 
كشور، تعدادي از اس��اتيد دانشگاه و مؤسسات 
پژوهش��ي داخلي و با مشاركت دس��تگاه هاي 
اجرايي بر اس��اس نيازه��ا و ضرورت هاي هاي 
حاكم بر كش��ور تدوي��ن و پس از پيش��رفت و 
تكميل اين طرح در تاريخ ۲۰ فروردين 1۳۹8 

براي نخستين بار رونمايي شد. 
۲- پ��س از انتش��ار عمومي اين ط��رح نيز طي 
فراخوان��ي گس��ترده از عم��وم صاحبنظ��ران 
و انديش��مندان ني��ز دعوت ش��د تا نظ��رات و 
ديدگاه هاي كارشناسي و اقتصادي خود را براي 
تكميل اين طرح به سازمان برنامه و بودجه كشور 
اعالم و منعكس كنند تا اين سازمان با بهره مندي 
از نظرات مشفقانه ايشان اصالحات الزم را اعمال 

و ايرادات احتمالي را رفع كند. 
۳- مقرر است كه اين طرح در مجلس و شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه مطرح 
و در نهاي��ت با تنفيذ رهبر معظ��م انقالب ابالغ 
و اجرايي ش��ود. مج��دداً از صاحبنظران دعوت 
مي شود تا با مراجعه به سايت سازمان به نشاني 
www. mporg. ir نقط��ه نظرات ارزش��مند 
خود در خصوص اين طرح را به سازمان برنامه و 

بودجه كشور منعكس نمايند. 
در پايان به نظر مي رس��د با توجه به اشكاالت 
محتوايي بودجه سال ۹8 كه ايرادات زيادي از 
سوي كارشناسان و صاحبنظران به آن گرفته 
ش��د و تكليفي كه مقام معظم رهبري بر عهده 
دولت و مجل��س جهت اصالحات س��اختاري 
بودجه ري��زي قرار دادن��د، در هفته پيش روي 
مجل��س با رئي��س س��ازمان برنام��ه و بودجه 
جلس��ه غير علن��ي دارد كه با شكس��ت تابوي 
اصالحات س��اختاري در بودج��ه اميد مي رود 
تابوي اصالحات در بخش بانك و ماليات و ساير 
بخش هاي اقتصادي شكسته شود تا در جنگ 
اقتصادي كه قرار گرفته ايم، آرايش هاي جنگي 
بخش هاي اقتصادي بيش از پيش ظهور و بروز 
كند و با مردمي شدن هر چه بيشتر اقتصادي 
بسيج عمومي براي حضور در جنگ اقتصادي 
ش��كل بگيرد و در محدوديت ه��ا فرصت هاي 

جديد خلق شود.

صعود بورس در برابرنزول ارز 
تابوي اصالحات ساختاري در اقتصاد با اصالح بودجه به عنوان مهم ترين سند مالي كشور در حال شكسته شدن است

مهران    ابراهيميان 
  گزارش   یک

رئيس كميسيون    خبر
ويژه توليد ملي و 
اصل 44 با بيان اينكه مردم هنوز بعد از ۱۲ سال 
به سهام عدالت خود دسترسي ندارند، گفت:  
تصميم گيري در مورد سرنوش�ت آزادسازي 
سهام عدالت ظرف هفته آينده انجام مي شود. 
حميدرضا فوالدگر در گفت وگو ب��ا »فارس«، در 
مورد اينكه چرا اليحه آزادسازي سهام عدالت بعد از 
1/۵ سال در مجلس تعيين تكليف نشده است، گفت: 
دولت اليحه را 1/۵ سال قبل به مجلس ارائه كرد 
و ما ه��م در كميس��يون ويژه اص��ل ۴۴ به عنوان 
كميسيون اصلي بررسي كننده، بررسي و جمع بندي 
كرديم و به نتيجه رسيديم و در حال حاضر آماده 
چاپ مصوبه كميسيون براي ارائه به صحن و جلسه 
علني مجلس است، اما اليحه دولت در كميسيون 
مقداري تغيير ك��رده و ما روش دول��ت را اصالح 
كرديم كه در نتيجه سازمان خصوصي سازي فعالً با 

آن مخالفت كرده و مي خواهد آن را تغيير دهد. 
رئيس كميس��يون وي��ژه توليد مل��ي و اصل ۴۴ 
مجلس اف��زود: مهم تري��ن تغييري ك��ه ما روي 
اليحه دولت انجام داديم، روش واگذاري س��هام 
عدالت به م��ردم بود كه دولت از طريق س��ازمان 
خصوصي سازي اصرار داشت اين سهام به صورت 

صندوق هاي فراگير قابل معامله بورسي موسوم به 
ETF باشد، اما نمايندگان كميسيون مي گويند، 
اگر به روش دولت عمل شود، مردم هنوز بعد از 1۲ 
س��ال نمي توانند مالك و مدير سهام عدالت خود 
باشند، در حالي كه قانونگذار مي خواهد فرهنگ 
سهامداري، سرمايه گذاري و پس انداز در بين مردم 
رواج پيدا كند. وي در مورد اينكه مهم ترين نقطه 
اختالف دولت و مجلس در آزادسازي سهام عدالت 
چيس��ت، گفت: روش آزادسازي س��هام عدالت 
كه مدنظر دولت اس��ت، از طري��ق صندوق هاي 
قابل معامله بورسي ETF اس��ت كه نمايندگان 
مي گويند با اين روش، مردم مالك و مدير سهام 
عدالت نمي شوند و همچنان قيموميت دولت در 
س��هام عدالت ادامه پيدا مي كند كه با روح قانون 
اصل ۴۴ س��ازگار نيس��ت. وي گفت: در ابتداي 
سهام عدالت، ۶۴ شركت س��رمايه پذير در سهام 
عدالت بودند ك��ه در حال حاضر ۴۹ ش��ركت به 
صورت قطعي حضور دارند و ساختار اين شركت ها 
دستوري از باال به پايين بوده و مردم هنوز بعد از 
1۲ سال، نه مالك و نه مدير سهام خود در سهام 
عدالت هس��تند، درحالي كه هدف قانون اين بود 
كه شش دهك جمعيتي مردم، سهامدار و مالك و 

سرمايه گذار و پس انداز باشند.

  بعد از 12 سال خبري از سهام عدالت نيست

مناقصه یک مرحله اي 
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